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cou os inves�mentos em todos os setores 
econômicos do nosso País.

Mesmo diante das adversidades, o setor se man-
teve ar�culado no que diz respeito às questões 
polí�ca e econômica, dando suporte durante as 
consultas jurídicas nas áreas civil e trabalhista, 
acesso aos dados do setor, serviços exclusivos por 
meio do Portal do associado e convênios específi-
cos para as empresa do segmento aos seus 
parceiros.

E para ressaltar todas essas questões e traçar os 
caminhos para o futuro, o Sindicato lança essa 
revista comemora�va. Na publicação, você vai 
acompanhar a linha do tempo do polo médico do 
Estado, os nomes consagrados do mercado falan-
do do Sindicato e quais unidades de saúde foram 
importantes para o avanço do segmento. 

Mais do que isso. A Revista comemora�va dos 30 
anos de fundação do Sindhospe vai ressaltar as 
histórias responsáveis por soerguer o setor nesse 
tempo, e, sobretudo, os detalhes das conquistas 
alcançadas nesse tempo. O relato do Sindicato 
dos Hospitais do Estado se confunde com o 
avanço econômico do Recife, que depende da 
arrecadação do setor saúde para con�nuar 
crescendo. Para se ter ideia, o segmento ocupa o 
terceiro lugar no ranking dos 50 maiores arreca-
dadores de ISS (Imposto Sobre Serviços).  

Embora tenhamos muitos avanços para pontuar, 
a ins�tuição reforça que está de olho no futuro, 
com obje�vo de con�nuar avançando com mel-
horias para as unidades hospitalares do Estado.

Por George Trigueiro, Presidente do Sindicato dos 
Hospitais do Estado de Pernambuco. 

     Nos úl�mos 30 anos, o polo médico pernambu-
cano passou por diversos avanços. Nesse tempo, 
o Sindicato dos Hospitais do estado (Sindhospe) 
trabalhou assiduamente para que as conquistas 
chegassem às unidades de saúde e, natural-
mente, aos pacientes em busca de tratamento 
médico. Dá gosto de ver o quanto evoluímos no 
aspecto do atendimento humanizado e da 
importância que os hospitais dão à inovação, 
fatores que fazem o Estado ter um diferencial ao 
oferecer um atendimento de excelência.

É com muito prazer que comemoramos o 
aniversário do Sindhospe atrelado ao avanço do 
setor saúde, cuja nossa par�cipação foi funda-
mental para ascensão dos números que 
nos coloca no topo do ranking. Mas nada disso 
seria possível sem o apoio fundamental dos asso-
ciados da ins�tuição e da ar�culação das quase 
duas mil unidades presentes em Pernambuco. O 
Sindicato reúne todas as vozes em prol do mesmo 
obje�vo.  

Para destacar os que nos ajudaram até aqui e 
ressaltar os que priorizaram inves�r, o Sindhospe 
comemora as três décadas de fundação agrade-
cendo aos que acreditaram mesmo quando o 
momento pareceu adverso, sobretudo nos
úl�mos anos, quando a crise econômica sacrifi-
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     O  Sindicato dos Hospitais do Estado de 
Pernambuco (Sindhospe) comemora 30 anos com 
uma história sólida que atravessou gerações. Se, 
atualmente, o polo médico do Estado está entre 
os mais importantes do País é porque, lá atrás, 
empresas e pessoas acreditaram que a força 
associa�va é capaz de gerar bene�cios para o 
segmento. E foi assim que aconteceu: em 1988, o 
Sindhospe passava a inaugurar o centro de 
debates em prol dos hospitais, clínicas especial-
izadas, laboratórios de análises e centros de diag-
nós�co de Pernambuco.

Naquela época, o Hospital Albert Sabin foi o 
primeiro a entender o quanto a cooperação entre 
a categoria era importante para o fortalecimento 
do setor, se tornando o primeiro associado do 
Sindhospe. “Sabíamos o potencial do setor, e 
que, juntos, �nhamos a ciência que podíamos 
fazer mais e melhor pelo nosso setor. Par�cipar 
da evolução dos úl�mos 30 anos é muito gra�fi-
cante”, destaca o sócio do Albert Sabin e atual 
presidente do Sindicato, Dr. George Trigueiro.      

A contribuição que a ins�tuição deu ao segmen-
to, com a credencial do Albert Sabin e dos asso-
ciados que viriam em seguida, tem reflexo até 
hoje no polo privado de Pernambuco. E boa parte 
dessas ações deve ser creditada ao médico 
Mardônio Quintas, que presidiu o Sindhospe por 
20 anos. Falecido em 2016, Dr. Mardônio foi o 
responsável por implantar a sede própria do 
sindicato, por informa�zar o sistema e por ter 
dado início ao processo de interiorização das 
ações da ins�tuição. Ações essas que seriam, 
mais na frente, guiadas pelo sucessor e também 
médico Dr. Severino Omena. 

Além disso, foi na gestão de Mardônio Quintas 
que o atendimento empresarial no Estado 
começou de forma pioneira (antes de surgirem os 
planos de saúde) com a Clínica Médica do Nor-
deste - que chegou a atender grandes empresas 
instaladas aqui, como Coca Cola, Rayovac e 
bancos. Toda essa assistência ao setor médico foi 
também responsável pela sofis�cação e avanço 
tecnológico do mercado. No raio que reúne os
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bairros do Derby, Paissandu e Ilha do Leite, 
concentram-se as principais e mais modernas 
unidades de saúde do Estado. É lá que está 
condensada a melhor exper�se no tratamento de 
doenças por meio do uso da tecnologia.
 
Para destacar, os hospitais Santa Joana e Esper-
ança adquiriram o robô cirurgião Da Vinci, um dos 
mais modernos do mundo em tecnologia 3D, 
além de terem cer�ficações de acreditação inter-
nacional – prá�ca essencial que as organizações 
implementam para melhorar a segurança do 
paciente e minimizar os riscos no ambiente 
hospitalar. Outra inicia�va que também está na 
mesma região é o case da Unimed Recife, que 
detém o nível mais elevado de prontuário 
eletrônico e informa�zação hospitalar (HIMSS 7), 
fator que posiciona o hospital entre os mais mod-
ernos do País. Todas as inicia�vas das unidades 
de saúde chegam para impulsionar a qualidade 
no mercado e trazer um diferencial frente a mer-
cados compe��vos, como o do Sudeste.

“Muitos pacientes vêm de fora em busca de trata-
mento nas áreas de cirurgia, imagem diagnós�ca,
traumatologia, oncologia e ortopedia e esse mo-
vimento do turismo médico nos coloca com um 
dos estados mais procurados, justamente, por 
termos atendimentos de execelência”, ressalta 
Trigueiro.
 

Os avanços foram tão expressivos na Região Me-
tropolitana do Recife que o Sindicato firmou, 
recentemente, durante a posse da atual diretoria, 
o compromisso de ampliar a excelência para o 
Interior do Estado. Em menos de um ano de 
gestão, duas delegacias regionais – Garanhuns e 
Petrolina – foram inauguradas para fortalecer as 
estratégias no Agreste e no Sertão do São Francis-
co, assumindo também a missão de capacitar e 
formar profissionais e colaboradores através da 
Escola Nacional de Ensino de Serviço de Saúde.
 
Mesmo com tantos avanços até aqui, o Sindhospe 
con�nuará inves�ndo num polo de excelência em 
medicina. A caracterís�ca de ser o 2º maior polo 
médico do País e o 1º do Norte/Nordeste vem, 
sobretudo, do fluxo de inves�mento em tecnolo-
gia médica, quan�dade de médicos especializa-
dos disponíveis para a população e quan�dade de 
saúde atendendo a rede privada, e no que 
depender do grupo de empresários do setor 
privado as estratégias para con�nuar avançando 
vão sempre exis�r de forma pujante.

SINDHOSPE: História de Gerações e Vitórias

A MELHOR E MAIS COMPLETA FEIRA DE SAÚDE
 DO NORTE-NORDESTE

@hospitalmedbr/Hospitalmed

23 a 25 de OUTUBRO | RECIFE-PE

www.hospitalmed.com.br
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ESTADO JÁ APRESENTA BONS EXEMPLOS PARA
O BRASIL E VISA CRESCIMENTO AINDA MAIOR

     Pernambuco é apontado como uma das 
referências entre os polos médicos do Brasil. São 
mais de 400 unidades de saúde, sendo o primeiro 
do Norte/ Nordeste e o segundo maior do país. 
São mais de 130 mil empregos, entre diretos e 
indiretos, gerados no Estado e com espaço para 
crescer ainda mais. Se aliando à tecnologia, a 
polo médico de Pernambuco está em constante 
evolução para melhorar o atendimento aos 
pacientes e também com novos recursos para os 
profissionais. 

No Recife, há exemplos de como a tecnologia 
pode contribuir com a revolução da saúde que 
pode ir da marcação de consultas até tratamen-
tos ou prevenção de doenças. Na capital pernam-
bucana já é possível pegar resultados de exames 
on-line no SUS ou ter um atendimento mais 
rápido do Samu com a criação da central de moni-
toramento em tempo real do trânsito para 
produzir roteiros inteligentes para as ambulân-
cias. São apenas dois casos que evidenciam como 
os modernos equipamentos podem ser úteis à 
sociedade.

Ao largar na frente de outros estados, Pernambu-
co assumiu a responsabilidade de ter a influência 
de levar, cada vez mais, a tecnologia para a saúde 
tanto na rede pública quanto na privada. A 
Unimed Recife III adotou o Prontuário Eletrônico 
do Paciente (PEP) e tornou-se o primeiro hospital
digital da América La�na com um sistema de 
armazenamento de dados na nuvem dos 
pacientes. A UPA da Imbiribeira seguiu o mesmo 
caminho da informa�zação, com softawares que 
permitem gerir de maneira mais eficiente os

procedimentos e diminuir a quan�dade de papéis 
u�lizados. Em números gerais, cerca de 60 
milhões pessoas usam as redes sociais para a�vi-
dades relacionadas à área de cuidados com o 
próprio corpo. Um a cada quatro usuários da rede 
mundial busca todos os dias informações sobre 
saúde. Assim como os profissionais, que precisam 
também sempre estar conectados com o que há 
de mais moderno sem esquecer, claro, dos ensi-
namentos do passado.

Além da tecnologia, Pernambuco investe 
também em capacitação através do Sindicato dos 
Hospitais do Estado de Pernambuco (Sindhospe). 
Desta forma, a nova gestão do Sindhospe aposta 
no projeto da Escola Nacional de Ensino para 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde (Enaess) 
como forma de incen�var a criação de postos de 
trabalho mais qualificados e impulsionar ainda 
mais o segmento.

“Faz parte do nosso papel es�mular o conheci-
mento das unidades de saúde do Estado e possi-
bilitar a criação de um ambiente compe��vo que 
fortaleça ainda mais a qualidade dos serviços que 
prestamos”, concluiu Dr. George Trigueiro, presi-
dente do Sindhospe. 
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BENEFÍCIOS SÃO OFERECIDOS 
EM MEIO À DIFICULDADE

tendo em vista as recentes mudanças na legis-
lação trabalhista.

“Para quem tem um pequeno laboratório, clínica 
ou hospital, contar com uma assessoria jurídica 
por meio do Sindicato pode ser uma opção de 
custo-bene�cio que, realmente, valha a pena”, 
ressaltou o advogado responsável pela ETF Advo-
cacia, Guilherme Crisanto.

Mas se engana quem pensa que esse é o único 
serviço oferecido ao associado do Sindhospe. 
Bene�cios como acesso a programas de acre-
ditação nacional e internacional, descontos nos 
melhores cursos do mercado e acesso a uma 
agenda de debates sobre o setor médico, o 
segundo mais importante do País, também fazem 
parte da lista.

“Lançamos esse projeto com o intuito de sempre 
prestar a melhor assistência aos associados e 
estar sempre atento às suas necessidades. O 
Sindicato dos Hospitais inaugura esse novo 
serviço - assessoria jurídica - para que as empre-
sas que compõem o polo médico local possam 
realizar consultas, ter assessoria e acompanhar as 
demandas trabalhistas dos seus funcionários 
bem mais de perto”, destacou o Diretor Adminis-
tra�vo Dr. Fernando Murta.

Para ser sócio do Sindicato dos Hospitais de 
Pernambuco é muito fácil. Basta mandar um 
e-mail para sindhospe@sindhospe.org.br ou ligar 
para o (81) 3222.6060.

     O Sindicato dos Hospitais de Pernambuco 
(Sindhospe) precisou se reinventar em 2018. 
Eleito presidente em 2017, a nova diretoria 
assumiu a organização justamente no ano em 
que entrou em vigor a Lei 13.467, que flexibilizou 
a legislação trabalhista. Mesmo assim o Sind-
hospe aumentou a sua área de atuação no Estado 
e passou a oferecer ainda mais bene�cios aos 
seus associados.

A assessoria jurídica trabalhista, com o suporte 
do escritório ETF Advocacia, foi a grande novi-
dade do Sindhospe para o ano de 2018. O novo 
bene�cio, oferecido de maneira gratuita ao asso-
ciado, chegou em um momento de extrema valia, 
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Confira abaixo alguns momentos dos 30 anos da 
História do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco.

MemóriaMemóriaMemóriaMemóriaMemóriaMemória
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SINDHOSPE: Memória
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     O Sindhospe completa 30 anos em 2018 
com muito a comemorar. São batalhas vencidas 
ao longo das úl�mas três décadas e tantas outras 
ainda a serem superadas. É no futuro, aliás, que 
estão os olhos da gestão capitaneada pelo Dr. 
George Trigueiro. A premissa é o fortalecimento 
do segmento médico de Pernambuco no Brasil, 
considerado o segundo maior polo médico do 
Brasil e o primeiro do Norte/Nordeste, como dito 
na entrevista a seguir.

A FORÇA DE PERNAMBUCO
- Pernambuco é considerado, historicamente, um 
polo de excelência em medicina. A caracterís�ca 
de ser o 2º maior polo médico do País e o 1º do 
Norte/Nordeste vem, sobretudo, do fluxo de 
inves�mento em tecnologia médica, quan�dade 
de médicos especializados disponíveis para a 
população e quan�dade de saúde atendendo a 
rede privada.

NÍVEL DE TRABALHO
– Não devemos descansar nunca e con�nuar 
lutando para que o trabalho con�nue sendo 
desempenhado com o mesmo profissionalismo 
que temos visto até aqui. Destaco também a 
importância de se con�nuar inves�ndo, apostan-
do em tecnologia e inovação e capacitando a mão 
de obra que compõe o polo médico do Estado.

NÚMEROS
- Pernambuco concentra mais de 400 unidades 
de saúde de grande e médico porte, faturando 
por ano mais de R$ 7,2 bilhões. Ao todo, o 
número de leitos chega a 22 mil, com um total de 
internação de 187,2 mil ao ano. Para se ter ideia, 
tudo isso gera mais de 130 mil empregos, entre 
diretos e indiretos.

INTERIORIZAÇÃO
- Consideramos que o polo médico do Recife é 
muito bem instalado, mas Pernambuco também 
tem um polo de saúde importante, que deve ser 

OS 30 ANOS DO SINDHOSPE E O OLHO NO FUTURO
EM ENTREVISTA, PRESIDENTE DO SINDHOSPE, Dr. GEORGE TRIGUEIRO,
FALA SOBRE O MOMENTO E OS PRÓXIMOS PASSOS DO SINDICATO 

OS 30 ANOS DO SINDHOSPE E O OLHO NO FUTURO
EM ENTREVISTA, PRESIDENTE DO SINDHOSPE, Dr. GEORGE TRIGUEIRO,
FALA SOBRE O MOMENTO E OS PRÓXIMOS PASSOS DO SINDICATO 
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valorizado, atualizado e capacitado. Por isso, 
Garanhuns e Petrolina, recentemente, receberam 
Delegacias do Sindhospe para interiorizar as a�vi-
dades e serviços do Sindicato.

CAPACITAÇÃO
- Vamos trabalhar para a formação de profission-
ais e colaboradores através da Escola Nacional de 
Ensino de Serviço de Saúde, sendo responsável 
pelas ações em todo Norte /Nordeste e, ainda 
assim, con�nuar inves�ndo nas ações de interior-
ização do Sindicato.

PRÓXIMOS DESAFIOS
- Queremos ultrapassar as nossas próprias metas. 
Para isso, trabalhamos para que o setor aposte 
cada vez mais em inovação, tecnologia, capital 
intelectual e capacitação. Este úl�mo ponto, 
inclusive, tem sido umas das bandeiras levanta-
das pelo Sindicato dos Hospitais do Estado (Sind-
hospe), que tem entendido que o treinamento da 
força de trabalho é a garan�a de que a excelência 
será sempre a nossa porta de entrada.

SINDHOSPE: Entrevista - Dr. George Trigueiro

Não devemos descansar
nunca e continuar
lutando para que o
trabalho continue sendo
desempenhado com o
mesmo profissionalismo
que temos visto até aqui.
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Depoimentos

nosso polo médico é referência no país. Grande 
contribuição para este nível que conseguimos 
atingir é do Sindhospe, que completa 30 anos em 
2018. Quero deixar meus parabéns e agradeci-
mentos pela valia que o setor exerce sobre a 
nossa cidade".

nosso polo médico é referência no país. Grande 

Geraldo Júlio 
Prefeito do Recife 

   "Recife é uma cidade 
que se destaca pela 
excelência dos seus 
serviços e a qualidade 
dos seus profissionais. 
E quando falamos em 

buco. Uma entidade bastante representa-
tiva para seus associados, por pres- 
tar-lhes uma gama de ações e importantes 
serviços.”

Tadeu Calheiros 
Presidente do Sin-

dicato dos Médicos
de PE (Simepe).  

 "Parabenizamos toda 
a diretoria do Sinhospe 
pela passagem de seus 
30 anos de realizações 
e conquistas para o Po-
lo Médico de  Pernam-

Paulo Câmara 
Governador de Pernambuco 

"Os serviços de Saúde oferecidos em 
Pernambuco são referências para todo o País. 
Possuímos profissionais diferenciados, excelência 
no nosso atendimento e uma rede hospitalar bem 
estruturada. O Sindhospe tem, ao longo dos 
anos, contribuído para mandar o nosso Estado na 
vanguarda dessa área, que é tão fundamental.”

 "A Rede D'Or São Luiz, presente com quatro 
hospitais em Pernambuco - Esperança Recife e 
Olinda, São Marcos e Memorial São José, reco-
nhece a responsabilidade e importância da 
atuação do Sindhospe naquele que é considerado 
o 2º maior polo médico do Brasil. Completando 30 
anos lado a lado com seus associados, o Sind-
hospe, seja na intermediação de relevantes temas 
para o setor, bem como na defesa dos interesses 
comuns, continuará sendo uma das nossas 
grandes referências institucionais.” 

Dr. Alexandre Loback 
Diretor Regional da Rede D’Or

Dr. Antônio Trigueiro 
Diretor Execu�vo do 
Hospital Albert Sabin 

 
atenção à saúde, o Centro Hospitalar 
Albert Sabin foi o primeiro Hospital a inte-
grar o SINDHOSPE. Como Associado, é com 
satisfação que somos bem representados 
por esta Instituição ao longo desses anos. 
Nesses 30 anos de existência, parabe-
nizamos este sindicato pelos bons serviços 
prestados aos Estabelecimentos de Saúde 
do Estado Pernambuco’. Saudações a 
todos que fazem o SINDHOSPE!”

“Na busca pelo bem comum e 

HOSPE vem colaborando com crescimento 
e divulgação do Polo Médico, ao qual é 
tido e reconhecido com 2º maior do nosso 
país. Além de estar sempre apoiando 
grande evento anual da área de saúde: o 
HOSPITALMED.”

Ana Rodrigues 
Funcionária 

  “Ao longo dos seus 30 anos, o SIND-



Luiz Gonzaga Marinho da Silva
Presidente do SINDCLIN-ATSB

 “O SINDCLIN-ATSB parabeniza o SIND-
HOSPE pelos seus 30 anos de existência e 
de atuação enquanto representante do 
setor econômico da saúde pernambucana. 
Ao longo dos anos, graças a profícua e 
respeitosa relação institucional existente 
entre o SINDCLIN-ATSB e o SINDHOSPE, 
mesmo diante das dificuldades impostas 
pelas constantes alterações do cenário 
político-econômico nacional, pudemos 
trabalhar em conjunto para o crescimento 
do setor e, por consequência,  do número 
dos postos de trabalho e da melhoria das 
condições de emprego.  Assim, ante os 30 
anos do SINDHOSPE desejamos sucesso e 
reforçamos o nosso compromisso e parce-
ria para que possamos juntos celebrar 
outras tantas conquistas.”
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de junto aos órgãos governamentais e à socie-
dade tem proporcionado ao Estado de Pernambu-
co a manutenção dos serviços necessários e o 
fortalecimento do setor local. Cumprindo o seu 
importante papel, não tenho dúvida das 
contribuições desse sindicato para a melhoria da 
Saúde da população pernambucana. Mais uma 
vez, parabéns!”

de junto aos órgãos governamentais e à socie

Paulo Magnus
Presidente da MV

 "Parabenizo o Sind-
hospe pelos seus 30 
anos de atuação e pelo 
alcance de excelência 
na representatividade 
hospitalar. A defesa 
das instituições de Saú-

Sra.Socorro Trigueiro
Presidente do Hospital
Albert Sabin

estado. Como instituição de saúde, 
acreditamos nessa causa e fomos o primei-
ro hospital a associar-se ao Sindicato. 
Depositamos importância no trabalho em 
conjunto, nas parcerias, na defesa da 
atuação médica, no voltar-se a um objeti-
vo comum. Essas são premissas para uma 
atuação de sucesso. Salve, Sindhospe, 30 
anos!” 

  "O Centro Hospitalar 
Albert Sabin tem a 
honra de reverenciar o 
Sindhospe pelas suas 
três décadas de 
atuação em nosso 

   “Atuo no SINDHOSPE há 23 anos, desde 1995, 
oriunda de banco, convidada pelo antigo Presi-
dente Dr.Mardônio Quintas, para exercer a função 
de assistente da diretoria. Nestes anos tive a 
oportunidade de conhecer de perto a maioria das 
unidades de saúde do Estado de Pernambuco e 
levando os benefícios do Sindicato, cada vez mais 
me encantando pela grandiosidade deste Sindica-
to Patronal. Com nova diretoria, o SINDHOSPE 
festeja os 30 anos de fundação, trazendo diretri-
zes modernas e projetos importantes que serão 
somados aos serviços já oferecidos aos
associados.

Carmem Amaral
Funcionária

  “O Real Hospital Português (RHP) parabeniza o 
Sindicato dos Hospitais de Pernambuco (Sind-
hospe) pelos seus 30 anos. São três décadas de 
importantes serviços, tais como atualização 
profissional, assessoria e consultoria, fortalecen-
do a atuação das instituições de saúde e do Polo 
Médico do Estado. Como filiado, o RHP comemora 
as conquistas do Sindhospe - a quem cumprimen-
ta em nome do presidente, George Trigueiro - e 
deseja longa trajetória de sucesso.”

Alberto Ferreira da Costa Junior
Vice-Provedor do Real Hospital Português
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FORAM INAUGURADAS DUAS DELEGACIAS DO SINDHOSPE NO INTERIOR DO ESTADO

     O ano de 2018 foi marcado pelo início do 
Sindicato dos Hospitais de Pernambuco (Sind-
hospe) para o Agreste e Sertão do Estado. 
Durante o primeiro ano de gestão do Dr. George 
Trigueiro, o Sindhospe inaugurou duas delegacias 
– uma em cada região – Garanhuns e Petrolina. 
Ambas chegaram com a função de oferecer aos 
interioranos a mesma qualidade dos serviços e 
bene�cios que já são ofertados na Região Metro-
politana do Recife.

A primeira delegacia a ser inaugurada foi a de 
Garanhuns, no Agreste Meridional do Estado, no 
dia 16 de maio. A nova unidade é administrada 
pelo delegado José Tinoco Filho, vice-presidente 
do Sindhospe, e fica localizada na Avenida Djalma 
Dutra, s/n, no bairro de Heliópolis. 

Aproximadamente 300 estabelecimentos de 
saúde passaram a ser beneficiados desde então. 
Além do município sede, outras cidades que 
ficam no entorno também passaram ser atendi-
das, como Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, 
Brejão, Buíque, Caetés, Calçado, Canho�nho, 
Capoeiras, Correntes, Ia�, Itaíba, Juca�, Jupi, 

Jurema, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmeirina, Para-  
natama, Pedra, Saloá, São João, Terezinha, 
Tupana�nga e Venturosa. 

Para José Tinoco, o obje�vo é promover o diálogo 
entre as ins�tuições públicas e privadas de todo o 
Agreste Meridional. “Garanhuns é hoje o centro 
de uma região onde há um grande número de 
atendimentos de toda 5ª Geres. Nós entendemos 
que é o momento dos sindicatos se reinventarem 
no sen�do de prestarem serviços, de estar próxi-
mo dos seus associados, para aproximar os hospi-
tais, casas de saúde, laboratórios da região.”

São oferecidos vários serviços aos associados em 
Garanhuns. Desde assessoria jurídica gratuita, até 
bene�cios como cursos em áreas diversas, 
auditório e sala de reunião para uso dos associa-
dos e reuniões para alinhamentos de necessi-
dades do setor saúde.

Exatos quatro meses depois, no dia 13 de setem-
bro, foi a vez de Petrolina ganhar a Delegacia 
Regional do Sertão do Francisco. A cidade tem 
papel estratégico, já que é um grande polo 
 

INTERIORIZAÇÃO É UMA DAS MARCAS DA NOVA GESTÃO
FORAM INAUGURADAS DUAS DELEGACIAS DO SINDHOSPE NO INTERIOR DO ESTADO
INTERIORIZAÇÃO É UMA DAS MARCAS DA NOVA GESTÃO
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médico, com hospitais, clinicas e laboratórios, 
além de abrigar universidades de Medicina.
Os serviços ofertados são os mesmos da primeira.

“Foram muitos anos tentando e a Delegacia vai 
nos fortalecer. Antes �nhamos que enviar nossos 
profissionais para se qualificarem em Recife, 
agora, vai ser aqui per�nho. Vai ser muito bom 
para todos”, disse o Dr. Carlos Eduardo Moxotó, 
vice-delegado da Regional.

A delegada regional de Petrolina é Maria Irene 
Cavaggione. Já a representante regional é Viviane 
Granja. A unidade fica localizada na rua Coronel 
Amorim, 37, sala 10, no centro da cidade, e 
atende aos municípios de Afrânio, Cabrobó, Dor-
mentes, Lagoa Grande, Orocó, Santa Maria da 
Boa Vista e Terra Nova.
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